
�شهد  املجل�س  اأن  املحافظة  جمل�س  يف  اأع�شاء  اأكد 
 12 انهماك  ج��راء  من  الأخ��رة  الآون��ة  يف  خموًل 
ع�شواً من اأع�شائه البالغ عددهم 35 يف حمالتهم 
املجل�س  ي�شتعيد  اأن  توقعوا  فيما  النتخابية، 
املجل�س  ع�شو  وقالت  النتخابات.  بعد  حيويته 
زهرة حمزة البجاري يف حديث �شحفي اإن "حركة 
�شعيفًا  يبدو  الأع�شاء  وح�شور  بطيئة،  املجل�س 
ب�شكل عام، وذلك ب�شبب اأجواء النتخابات"، مبينة 
وتاأدية  باحل�شور  ملتزمني  الأع�شاء  "بع�س  اأن 
حيث  املر�شحني،  من  كانوا  واإن  الر�شمية  مهامهم 
اأنهم ين�رصفون اىل حمالتهم النتخابية بعد انتهاء 
اأمني  املجل�س  ع�شو  قال  بدوره،  الر�شمي".  الدوام 
عمل  على  النتخابات  "تاأثر  اإن  التميمي  من�شور 
املجل�س لي�س كبراً، وذلك لأن املجل�س من الأ�شا�س 
يواجه خموًل ب�شبب عدم وجود م�شاريع قيد التنفيذ 
ن�شاطاتها  اللجان  اأك��ر  اأن  كما  مراقبتها،  يتوىل 
بعد  تتم  �شوف  "النتخابات  اأن  م�شيفًا  قليلة"، 
اأيام، وبذلك مل تعد �شببًا يف اأي ارباك يتعلق بعمل 
الكنعان  �شلمان  املجل�س  ع�شو  وبح�شب  املجل�س". 
التميمي فاإن "ح�شور الأع�شاء يف اآخر جل�شة كان 
مقبوًل، اإذ بلغ عدد احلا�رصين 22 ع�شواً من اأ�شل 
خالل  ح�شورهم  انح�شار  من  نخ�شى  ولكن   ،35
النتخابات"،  اجراء  يوم  ت�شبق  التي  املقبلة  الأيام 
الأع�شاء  بع�س  يرغب  ال�شبب  "لهذا  اأن  مو�شحًا 
واأ���ش��ار  ت�رصيعي".  ف�شل  نهاية  عطلة  بتحديد 
التميمي اىل اأن "من املتوقع اأن يحدث اإرباك ب�شيط 
عند الإعالن عن نتائج النتخابات ب�شبب التبديالت 
يف اأع�شاء املجل�س الناجمة عن فوز بع�س الأع�شاء 
من املر�شحني"، م�شيفًا اأن "بع�س اأع�شاء املجل�س 
النتخابات  يف  فوزهم  املتوقع  من  املر�شحني 

لينتقلوا من جمل�س املحافظة اىل جمل�س النواب".

خمول أداء مجلس البصرة بعد ترشح 12 عضوًا فيه لالنتخابات البرلمانية
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بغداد – الجورنال نيوز

اإلعالن عن قرب افتتاح أول مركز متخصص بزراعة الكبد في العراق
مجلس بغداد يكشف عن تضرر 1000 محولة 

كهربائية نتيجة االمطار

كربالء تعلن اكمال جميع استعداداتها الخاصة 
بالزيارة الشعبانية

مجلس نينوى: محاوالت إعادة أعمار المحافظة 
غير مجدية

بغداد_اجلورنال: ك�شف ع�شو جمل�س حمافظة بغداد �شعد املطلبي، عن ت�رصر اأكر 
اجتاحت  التي  والعوا�شف  الغزيرة  المطار  نتيجة  كهربائية  حمولة   1000 من 
وقال  واخلا�شة.  العامة  باملمتلكات  حلقت  عديدة  ا�رصار  خلفت  والتي  العا�شمة 
املطلبي يف ت�رصيح �شحفي اإن "اكر من ١٠٠٠ حمولة كهربائية  ت�رصرت نتيجة 
المطار الخرة التي هطلت على العا�شمة، " مبينا اأن "بع�س مناطق بغداد ت�شهد 
انقطاعا �شبه تام يف التيار الكهربائي نتيجة ذلك". واأ�شاف، اأن “حمافظة بغداد 
لي�س لديها الموال الكافية ل�رصاء وا�شالح تلك املحولت الكهربائية التي حلقتها 
اىل  املخت�شة  اجلهات   " اىل  "داعيا  والعوا�شف،   الغزيرة  المطار  جراء  ال�رصاء 
�رصورة دعم توفر الدعم للعا�شمة من اجل ت�شليح ال�رصار التي حلقت باملحولت 
رافقتها  غزيرة  امطار  هطول  �شهدت  بغداد  العا�شمة  ان  اىل  ي�شار  الكهربائية". 
واخلا�شة  العامة  املمتلكات  ا�رصار عديدة يف  ت�شبب بحدوث  ما  رعدية،  عوا�شف 
وكذلك عطل عدد كبر املحولت الكهربائية ت�شببت بانقطاع التيار الكهربائي بعدد 

من مناطق العا�شمة.

كربالء - اجلورنال: اعلن ع�شو جمل�س حمافظة كربالء جا�شم املالكي، عن اكمال 
ا�شتعداداتها اخلا�شة لجناح زيارة الن�شف من �شهر �شعبان التي  حمافظة جميع 
جميع  ان"  �شحايف،  ت�رصيح  يف  املالكي  وقال  املقبل.    الأربعاء  يوم  ت�شادف 
المن  وجهاز  وا�شتخبارات  و�رصطة  جي�س  من  �شنوفها  مبختلف  المنية  القوات 
ال�شعبي  احل�شد  ق��وات  اىل  بال�شافة  الحتادية  وال�رصطة  واملخابرات  الوطني 

�شت�شارك يف تاأمني الزيارة ال�شعبانية التي �شت�شادف يوم الربعاء املقبل ".
مرا�شيم  موعد  من  يوم  قبل  ر�شمي  ب�شكل  �شتنطلق  المنية  اخلطة  ان"   ، وا�شاف 
املحافظة  ال�شوارع يف  بقطع عدد من  �شتقوم  المنية  ان" القوات  "،مبينا  الزيارة 
"مبينا ان" املحافظة اتخذت خطة  لغر�س احلفاظ على ان�شيابية حركة الزائرين، 

خدمية و�شحية �شتنفذ خالل الزيارة".
ي�شار اىل ان ماليني امل�شلمني ومن خمتلف بقاع العامل يتوافدون اىل مدينة كربالء 
يف اخلام�س ع�رص من كل �شهر �شعبان لحياء مرا�شيم زيارة الن�شف من �شعبان التي 

ي�شادف فيها مولد المام احلجة)عج(. 

بغداد_اجلورنال: اأكد جمل�س حمافظة نينوى،  باأن اأكرب اأحياء ال�شاحل الأمين 
ملدينة املو�شل مل تعود اليه الطاقة الكهربائية بعد مرور ا�شهر طويلة على 

حتريره، وا�شفا حماولت اإعادة اأعمار املحافظة باخلجولة وغر املجدية.
اإن "حي   وقال نائب رئي�س املجل�س نور الدين قبالن يف ت�رصيح �شحفي 
الإ�شالح الزراعي والذي يعد من اكرب الحياء يف ال�شاحل الأمين للمو�شل 
مل ت�شله الطاقة الكهربائية لغاية الن رغم حتريره بعد مرور ا�شهر طويلة 

على حتريره”. 
وا�شاف ان" احياء عديدة من مدينة املو�شل مل ت�شلها الطاقة الكهربائية 
واملياه ال�شاحلة لل�رصب يف حني اأن ن�شبة عودة الأهايل النازحة و�شلت اىل 

نحو 80 % فيها".
"جهود العمار يف مدينة املو�شل  ترقيعية وخجولة ول ميكن  اأن  وتابع، 
"حمافظة  اأن  اإىل  "م�شرا  املوؤقتة،  احللول  �شفة  بل  العمار  �شفة  اطالق 

نينوى بحاجة اىل مليارات الدولرات من اجل اعادة اأعمارها". 

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اأثبت احل�شد ال�شعبي مبا 
اليقبل ال�شك اأنه رقم �شعب 

على امل�شتوى االإقليمي 
والداخلي، وبات مناف�شا لقوى 

كبرية يف املنطقة، االأمر الذي 
جعله و�شط مربع االأهداف 

االأمريكية التي تتحني الفر�ص 
للتاأثري عليه عرب م�شاريع 

قدمية متجددة.  

جم��ددا  ت�شاعد  الأم��ري��ك��ي  ال��ت��اأث��ر  حجم 
بالعراق بعد ان كان حا�رصا بت�شمية روؤ�شاء 
اىل  لي�شل  العليا،  واملنا�شب  احلكومات 
ال�شعبي  احل�شد  دور  لتحجيم  خمطط  حياكة 
احلر�س  ق��ان��ون  اإع���ادة  ال�شعي  خ��الل  م��ن 
م�شادر  بح�شب  ال��واج��ه��ة،  اىل  ال��وط��ن��ي، 

حراكا  هناك  اأن  امل�شادر،  وبينت  مطلعة.  
قانون  م�رصوع  لعادة  �شنية  قوى  قبل  من 
النقا�شات  ط��اول��ة  اىل  ال��وط��ن��ي  احل��ر���س 
بديال عن  لالتفاق عليه ومتريره كي يكون 
العراقية"،  املدن  يف  ال�شعبي  احل�شد  تواجد 
موؤكدة اأن "احلراك مدعوم من قبل الوليات 

املتحدة الأمركية. 
دولة  ائتالف  عن  النائب  ك�شف  ذل��ك  اىل 

القانون حممد ال�شيهود عن ممار�شة الإدارة 
لتحجيم  احلكومة  على  �شغوطا  الأمركية 

دور احل�شد ال�شعبي اأمنيا وخدميا.
�شحايف،  ت�����رصي��ح  يف  ال�شيهود  وق���ال 
بالت�شدي  ال�شعبي  احل�شد  قوات  جناح  "بعد 
اأمن  تهدد  كانت  التي  الأمركية  للم�شاريع 
)قادمون  خمطط  اف�شال  بينها  ومن  البالد 
يابغداد(، فان وا�شنطن ت�شعى للق�شاء على 

ال�شيا�شية  املعادلة  وتغير  ال�شعبي  احل�شد 
داع�س  تنظيم  دع��م  خ��الل  م��ن  ال��ع��راق  يف 
الرهابية،  العمليات  وتوا�شل  الره��اب��ي 
احلكومة  على  ال�شغط  ممار�شة  عن  ف�شال 
ال��ع��راق  حماية  يف  احل�شد  دور  لتحجيم 
بال�شياق  للمواطنني".  اخل��دم��ات  وتقدمي 
وقت  يف  النيابية،  ب��در  كتلة  ح��ذرت  ذات��ه 
�شابق، ال�شفر المركي يف بغداد دوغال�س 

�شيليمان من ال�شتمرار فيما عدته بالتدخل 
بال�شاأن الداخلي للعراق، وطالبته ب�"الكف" 
ب��اجت��اه ت�رصيع  ال�����ش��غ��وط  ع��ن مم��ار���ش��ة 
م�رصوع  معتربة  الوطني،  احلر�س  القانون 
اأمركي  "م�رصوع  احلالية  ب�شيغته  القانون 

وبركان قد ينفجر باأية حلظة". 
بلد  "العراق  اإن  بيان،  يف  الكتلة  وقالت 
م�شتقل وله �شيادة، ونحذر ال�شفر الأمركي 
الداخلي  بال�شاأن  بالتدخل  ال�شتمرار  من 

العراقي والعملية ال�شيا�شية". 
الدينية  املرجعية  حينها  الكتلة  وطالبت 
امل�رصوع  ه��ذا  مترير  لي��ق��اف  ب�"التدخل 
ي�شتهدف  الذي  احلالية  ب�شيغته  التق�شيمي 
كان  ال��ذي  ال�شعبي  احل�شد  واب��ن��اء  ال��ع��راق 

وجودهم بف�شل فتوى اجلهاد الكفائي". 
اىل  يتو�شل  مل  ال��ن��واب  جمل�س  اأن  ي��ذك��ر 
على  للت�شويت  عقدت  التي  بجل�شته  اتفاق 
من  اآب   30( يف  الوطني  احل��ر���س  ق��ان��ون 
يكون  باأن  الكرد  مطالبة  ب�شبب   ،)2015
ت�شكيل اجلي�س يف املناطق املتنازع عليها 
تكون  وان  البي�شمركة،  وزارة  با�شت�شارة 
�شالحيات هذا اجلي�س حتت �شلطة احلكومة 
املكون  طالب  فيما  واملحافظة،  املحلية 
احلر�س  قانون  �شالحية  تكون  باأن  ال�شني 
واحلكومة  املحافظة  جمل�س  بيد  الوطني 
ابناء  املحلية وان يكون اجلي�س م�شكال من 
الأخرى،  املحافظات  من  ولي�س  املحافظة 
قانون  يتبع  ب��اأن  ال�شيعة  طالب  حني  يف 
ال�شعبي،  احل�شد  ن��ظ��ام  ال��وط��ن��ي  احل��ر���س 
العراق من الب�رصة ميكنهم  ابناء  مبعنى ان 
اي  او  النبار  او  كركوك  يف  ي�شاركوا  ان 

حمافظات اخرى.

  الحشد الشعبي .. رقم صعب يراد تخفيفه بمشروع قديم 
واشنطن تحاول إذكاء معادلة جديدة بالعراق

بغداد_رزاق  الياسري

اله�شمي  اجلهاز  امرا�س  م�شت�شفى  مدير  اأعلن 
والكبد التعليمي مبدينة الطب هاين الن�شاري، 
اجلهات  مع  تن�شق  والبيئة  ال�شحة  وزارة  اأن 
متخ�ش�س  مركز  افتتاح  اجل  من  العالقة  ذات 
مبوجب  وذل��ك  الكبد  ل��زراع��ة  عمليات  لج��راء 
الن�شاري  وافاد  الدولة.  تتبناه  م�رصوع وطني 
اىل  مق�شم  "املركز  اإن  �شحايف  ت�رصيح  يف 
80 بالتنا�شف  ق�شمني باطني وجراحي بواقع 
بامرا�س  امل�شابني  املر�شى  وي�شتقبل  بينهما 
ت�شخي�س  بغية  والبنكريا�س  والكبد  املعدة  يف 
هم  مل��ن  جراحية  عمليات  واج���راء  حالتهم 
للعمليات  �شواء  جراحي  تداخل  اىل  بحاجة 
"املركز  ان  وا���ش��اف  الب�شيطة".  او  املعقدة 

العمليات  جمال  يف  اح��رزه  الذي  التقدم  وبعد 
اجلهات  مع  التن�شيق  يجري  الورام   ل�شيما 
باجراء  متخ�ش�س  مركز  لفتتاح  العالقة  ذات 
اىل  احلاجة  لكرة  نظرا  الكبد  زرع  عمليات 
املتزايدة  العاملية  الن�شبة  ب�شبب  العمليات  هذه 
التي  وال�شغط  القلب  امرا�س  وظهور  للبدانة 
توؤدي م�شاعفاتها اىل ت�شمع وتلف يف الكبد”، 
منبها على “حاجة امل�رصوع الذي �شيكون الول 
وامكانات  كبر  دعم  اىل  البالد  يف  نوعه  من 
لتمويله  اكر من جهة حكومية  تتبناها  عالية 
وتوفر جميع م�شتلزماته". واو�شح الن�شاري 
البالد  خ��ارج  تكلف  الكبد  زرع  "عمليات  ان 
تكلف  ل  بينما  دولر  ال��ف   120 اىل   80 من 
تكاليف  جانب  اىل  دولر،  الف   30 �شوى  هنا 
مبا  امل�رصوع  “اأهمية  موؤكدا  وم�شاقه”،  ال�شفر 

اخلارج  اىل  املر�شى  ار�شال  عن  ال��وزارة  يغني 
تتفاقم  الذين  املواطنني  حياة  على  وللحفاظ 
الهالل  جمعية  واأعلنت  املر�شية".  حالتهم 
الحمر العراقي عن ا�شتقدام كادر طبي امريكي 
زراعة  بعمليات  للقيام  اطباء  اربعة  يتكون من 
جنح  حيث  العراقيني  املر�شى  من  لعدد  الكبد 
الطباء باجراء اربع عمليات يف م�شت�شفى زين 
بهذه  اجلمعية  وقامت  اربيل  مبحافظة  الأهلي 
اخلطوة التي تعترب فريدة من نوعها يف العراق 
وحماولة  للمر�شى  امل�شاعدة  تقدمي  اجل  من 
واحلفاظ  ال�شحية  الحتياجات  من  التقليل 
الجنبي  الطبي  .الوفد  املواطنني  ارواح  على 
التي  الوىل  العملية  بنجاح  ارتياحة  اعرب عن 
اجريت بنجاح لحدى املر�شى الذي يعاين من 
تخ�شي�س  مت  فيما  �شنوات  �شته  ملدة  املر�س 

اطباء عراقيني مرافقني للفريق الطبي من اجل 
بعد  املر�شى  ومعاينة  خرباتهم  من  ال�شتفادة 

اجراء العمليات .
بريطانيا  يف  يدر�س  عراقي  طبيب  ان  يذكر 
من  الإن�شان  ج�شم  خ��ارج  كبد  بت�شنيع  جنح 
خاليا جذعية حتت ظروف خمتربية، يف اجناز 
اأمام  وا�شعا  الأمل  باب  يفتح  وعلمي  اأكادميي 
ماليني املر�شى الذين يعانون من عجز الكبد يف 
العامل ب�شكل عام، والعراق على وجه اخل�شو�س.  
اإنه  العجر�س  الطبيب نوري حنون جا�شم  وقال 
تبنى م�رصوعًا درا�شيًا لت�شنيع كبد قابل للحياة 
يف  التطور  ملواكبة  امللحة  احلاجة  مع  متا�شيًا 
عالج عجز الكبد«، م�شراً اإىل اأن جهوده اأثمرت 
عن ت�شنيع كبد خارج ج�شم الإن�شان من اخلاليا 

اجلذعية يف ظروف خمتربية.

بغداد - الجورنال


